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PALAVER - Willkommen im Ruwertal und auf den Höhen e.V. 

Ein gemeinsames Netzwerk der Katholischen Pfarreiengemeinschaft Waldrach und der Evangelischen Kirchengemeinde Ehrang 

in der Verbandsgemeinde Ruwer 

 
 

 
 

                                                  Палавер (зареестрований coюз) 

Більше, ніж зустріч Місце  

для беженців і місцевих в місті                                                                                      
Рувертал/Німеччина і Хоен/Німеччина 

 

 
 

  Суспільство Палавер допомагає.... 

• після прибуття беженців на міста громади Рувер 

•  при інтеграціі беженців і мігрантів до суспільства 

• налагоджувати комунікацію между переселенцями і місцевими мешканцями 

• при побудові громадянської ініціативі 

•  налагоджувати культурну співпрацю на околицях громади 

Ми, задіяні в цьому люди, з суспільства Рувер - католицької парафіяльної громади 

Вальдрах/Німеччина і другого округу євангелічної церковної парафії 

Еранг/Німеччина. Наступні снімки на різних сторінках флаера: Палавер-як виглядає і 

думки людей 
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Палавер пропонує: 

• Зв'язки: Приходьте до нас, якщо ви прибуваєте до громади,як особи, які шукають 
притулок і потребують допомоги. Ми пропонуємо консультування,допомагаємо 
речами (меблі,одяг), сприяємо зі зверненнями до адміністративних установ або 
просто проведемо душевну бесіду.Наш графік роботи ви можете знайти в газеті 
нашої громади, а також на вхідній двері будівлі "Палавер" за адресою: Вул. 
Хермескайлер, 26 в регіоні Вальдрах/Німеччина. 
 

•  Німецька мова в повсякденному житті: для того,щоб справді інтегруватися до 
німецького середовища, потрібно вивчати німецьку мову.Наші вчителі на 
громадських засадах пропонують бескоштовні курси німецької мови. 
 

• Психологічні консультації: В Палавер ви зможете отримати безкоштовно 
психологічну допомогу.Пропозиція підходить для людей, які через втечу 
перебувають у постійному стресі і психологічному напруженні.Просто приходьте 
по понеділках у консультаціонний час або зателефонуйте по телефону 
(06500/2282341) 
 

• Кафе Палавер: Кафе - це місце проведення щомісячної відкритої зустрічі для 
беженців і місцевого населення. Завітайте до нас! Про зустрічі будемо 
повідомляти в офіційній брошурі нашого суспільства,на Facebook або на нашому 
интернет-сайті (http://www.netzwerk-willkommen.de). 
 

• Культурна співпраця: Палавер організує разлічні культурні заходи.В співпраці с 
місцевими мешканцями ми пропонуємо місця для проведення 
музичних,літературних,суспільних і екологічних заходів.Наше гасло: усі заходи 
безкоштовні! 

• Суспільна прихильність: Палавер підтримує відкрито і демократично 
суспільство.Ми захищаємо заходи, які служать цій меті.Палавер (зареестрований 
coюз)є членом місцевого коордінаційного офісу "Демократичне життя" 

 

Бажаєте допомогти?Бажаєте зробити пожертвування? 
Зв'яжіться з нами:  
Палавер: 0 65 00/2 28 23 4 
Ютта Рааб: 0157/59449737 
E-Mail: info@netzwerk-willkommen.de 
Або: begegnungpalaver@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook/com/Begegnungpalaver 
Instagram: begegnungpalaver 
  

Банковські реквізити для фінансової допомоги 
IBAN: DE84 5855 0130 0001 0852 65 
(Сберкаса Трир/Німеччина) 
 

Відповідальна особа: керівництво Палавер - Ласкаво просимо до Рувертал/Трир, 
Німеччина та Хоен/Німеччина 
Ютта Рааб, Вул. Хермескайлер, 26 / 54320  Вальдрах 


